
                   «Дарынды балаларға - талантты ұстаз» 

 

1. Тегі, аты, әкесінің аты:  Рахметова Толеу Орынбасаровна 

2.Жұмыс орны, лауазымы: №67 гимназия, бастауыш сынып мұғалімі 

3.Жынысы: әйел 

4.Туған күні мен жері: 18.12.1963, Қостанай облысы, Жангельдин ауданы 

Торғай ауылы 

5.Ұлты: қазақ 

6.Білімі: жоғары, Арқалық педагогикалық институты, 1987 ж., Еуразия 

гуманитарлық институты, 2015 ж. 

7.Ғылыми дәрежесі, атағы: жоқ 

8.Қазақстан Республикасының қандай мар апаттары бар, марапаттау күні:  

9.Тұрғылықты мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қаласының 187 к 25/1-7 мекен-

жайында 

10.Жалпы жұмыс өтілі: 30 жыл 

11.Осы ұйымдағы жұмыс өтілі: 7 жыл 

12.Марапатталушының жетістіктері:  

      Рахметова Толеу Орынбасаровна 2012 жылдан бастап №67 гимназияда 

бастауыш сынып мұғалімі қызметін атқарады. Кәсіби ізденісі мен 

шығармашылық белсенділігі жоғары, қазіргі жаңа технологияны өз 

тәжірибесінде қолданып, сабақ берудің шебер маманы атанды. Қазіргі білім 

талаптарының сұранысы жоғары деңгейде көрінуіне байланысты әрбір ұстаздың 

жаңа технологияларынан хабардар болып, өз тәжірибесіне енгізуіне мол 

мүмкіндіктер туып отырған сәтте, мұғалім өз біліктілігін көтеруде, кәсіби даму 

жолында білімін жетілдіріп, оқушылардың бастауыш сыныптағы пәндерге деген 

қызығушылықтарын арттыруда көп жұмыс жасауда.   

      Рахметова Толеу Орынбасаровна өзінің тәжірибесін халықаралық деңгейде 

танытып, алғыс хаттар, марапаттар  мен сертификаттармен куәландырылған. 

Мұғалімнің жетістіктері: 

1. «Бейбітшілік Әлемі» Халықаралық Қазақ Творчестволық Бәрлестігінің 

«ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН» медалінің иегері  Куәлік №922 10.03.2018 ж.; 



2. «Педагогикалық инновациялар» халықаралық байқауы, DIPLOM III орын,   

№0218 

3. 1 Республикалықи «Үздік педагог» педагогика олимпиадасында ІІІ орын,   

Алматы, 2018, Тіркеу № D-2425 

4. Мадақтама  «Әділет кәсіподағы»,  Астана 2017 ж.; 

5. ҚР Тәуелсіздігінің 26 жылдығы мен Тұңғыш Президент күніне арналған 

«Үздік сабақ» байқауы,  III ДӘРЕЖЕЛІ Диплом, Астана 2018 ж.;  

Оқушылардың жетістіктері: 

1. 1-7 сынып оқушылары арасындағы «Зерде» зерттеу жұмыстары мен 

шығармашылық жобалары республикалық конкурсының қалалық кезеңіндегі 

өлкетану секциясының жүлдегері Куанов Даурен (Диплом III ДӘРЕЖЕЛІ), 

Астана 2016 ж .  

2. Бастауыш сынып бойынша математика пәнінен І Республикалық олимпиада 

жүлдегерлері, Еркімбек Ұлан, Серік Абылайхан (І орын, қашықтан),  2017 ж; 

3. 4-сынып оқушылары арасындағы қалалық олимпиаданың дүниетану пәні 

бойынша жүлдегері Махсұт Нұргелді (ІІІ орын),   Астана 2018 ж.; 

4. Логикалық математикадан  «Зерделі тұлға» олимпиадасы; Аукер Абужүсіп 

Амангелдіұлы, (Мадақтама) Амангелді Махамбет, Жұмабай Айсұлу, Масғұт 

Арлан, Махсұт Нұргелді (ІІ орын), Астана 2018 ж.  

Өркениетті еліміздің өскелең ұрпағына сапалы білім мен саналы тәрбие 

берудегі үздіксіз ізденісі мен жаңашылдығы, білімі мен шығармашылығы 

Рахметова Толеу Орынбасаровнаның  өз мамандығының шебері екендігінің 

дәлелі. 

 

 


